BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 23. maj 2016
Til stede: Britt, Finn, Bent, Christian I, Christian M, Johs., Allan og Karsten
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Kajaksejlernes forhold på havnen
Under dette punkt deltog Jesper og Leif fra Kajakafdelingen og Kim fra JSK.
Kajakafd. har modtaget skriftlig accept fra ejerne af Hovedgaden 151 vedr. søsætning af
kajakker fra strandengen/ydersiden af havnens skel mod øst.
På denne baggrund bekræftede bestyrelsen tilsagnet om, at kajakafd. kan disponere over et
areal på 20 X 6 m syd for fiskepladsen. Kajakafd. vender tilbage med beskrivelse/skitse over
arealets indretning som grundlag for en skriftlig aftale mellem BKM og kajakafd./JSK.
Kajakafd. er indforstået med at tilsagnet vil bortfalde, hvis BKM evt. på et tidspunkt modtager
indsigelser fra en offentlig myndighed.
Finn er i gang med at finde alternativ placering af ramslag og joller fra området.
3. Sikring af østmolen
Christian M har lavet et godt oplæg til ansøgning om tilskud fra ”A. P. Møllerfonden”. Vi aftalte
et par tilpasninger og Christian M vil nu fremsende med diverse foreliggende bilagsmateriale.
Det planlagte arbejde kræver godkendelse fra Kystdirektoratet. Moleudvalget vil afklare det
videre forløb af denne proces.
4.

”Døde både”
Der er pt. 5 både, der overskrider reglen om max. 2 år på land. Det er ikke lykkedes at
opspore ejeren af den ene af disse både. Vi aftalte derfor at iværksætte den juridisk fastlagte
proces med fremlysning i Statstidende og efterfølgende salg/skrotning. BKM må dække et
evt. tab herved. De resterende 4 ejere kontaktes for at for forholdende bragt i orden.
Christian I tager aktion.

5.

Rengøring af klubhus
Der er behov for en bedre og mere fleksibel rengøring med større hyppighed i sejlsæsonen.
Christian I vil se på alternativer som oplæg til beslutning på næste bestyrelsesmøde.
Vi drøftede problemer med egen rengøring efter udlejning, som er af svingende kvalitet.
Vi vil indføre et depositum på kr. 450,- som kan anvendes til ekstern rengøring eller
tilbagebetales. Mht. opfølgning efter udlejning til fest går vi efter en model, hvor
bestyrelsesmedlemmerne på skrift tager sig af opgaven. Vi træffer endelig beslutning på
næste møde.
Vi har dårlige erfaringer med udlejning af klubhuset til fester med overtal af unge deltagere.
I udlejningsreglerne skal det præciseres, at der kan lejes til familiefester med ikke deciderede
ungdomsfester. Bent tager aktion.

6.

Nyt fra havnefoged
Finn opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne tjekker/hjælper med opfyldning af papir
på toiletterne, når de er på havnen. Der var ok til Finns oplæg om et gebyr på kr. 150,- når
fremmede både søsættes/optages på havnen. Bent sætter på takstbladet. Britt finder et link
til vores hjemmeside vedr. brug af hjertestarteren.

7.

Nyt fra formanden
Chr.I informerede om ”Havnens dag”, der afholdes den 29. maj i nogle af havnene i vore
område.

8.

Evt.
Der er givet ok til at vinterbaderne kan opsætte et læsejl på molehovedet i vintersæsonen.

Referent Bent Frandsen

